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ŚLEDZTWO I BADANIA NAUKOWE
Z POWODU

W  ANGLII.

Gałęź wiedzy lekarskiej, trak tu jąca dział
0 przyczynach i o powstawaniu chorób, zo
wie się etyjologiją chorób. „E tyjologiją” 
czyli — w doslownem tłumaczeniu z grec
kiego —- „nauka o przyczynach” chorób jest 
pożyteczną, i wielkie nadzieje na przyszłość 
rokującą, gałęzią wiedzy, gdyż przy rozwo
ju  tćj nauki więcćj będziemy zapobiegać 
chorobom, a mniej leczyć się będziemy zmu
szeni: profilaktyka coraz bardziej rugować 
będzie terapiją.

W  całej dziedzinie etyjologii do nieda
wna najciemniejszym działem było zbada
nie przyczyn i początków chorób zakaźnych
1 epidemicznych (czyli pospólnych), chorób, 
występujących w pewnych razach niejako 
znienacka w danej miejscowości i szerzą
cych się następnie z domu do domu, od wsi 
do wsi, udzielających się zdrowemu od cho
rego i t. p. Dziś wiadomo, że czynnikiem, 
powodującym i roznoszącym choroby tego 
rodzaju, są rospleniające się bujnie w pe
wnych w arunkach żyjątka pasorzytne, mi
kroskopijnych zaledwie wymiarów, lecz 
szybko przy sprzyjających warunkach mno
żące się i wywierające zgubny wpływ na 
ustrój przez swę plenność, przez potęgowa
nie się liczebne do nieskończonych, a raczój 
do przechodzących naszą zdolność pojm o
wania ilości jednostek. Dziś wiemy o w ie
lu chorobach, że są działaniem takiego a ta
kiego najdrobniejszego grzybeczka, przed
stawiającego przy znacznem bardzo pow ięk
szeniu niby pałeczkę, kuleczkę, ziarnko lub 
punkcik. A le wtedy nawet, gdy poznamy 
owego nieskończenie drobnego a w hufiec 
niezliczonych jednostek rozwiniętego wro
ga w tkance chorego zwierzęcia lub rośliny, 
gdy się dowiemy, ja k  on wygląda, ja k  wzra
sta, czem się barwi i t. p., naw et wówczas 
określić jeszcze najczęściej nie możemy, j a 
ką drogą napadł i jak  się zagnieździł w cho

rym  organizmie. A rcytrudną jest rzeczą 
schwytać niewidzialnego wroga „na gorącym 
uczynku”, wyśledzić drogę, którą on się do 
naszego życia wdziera, wykazać, że zarazę 
w danym wypadku z tego a nie innego 
otrzymaliśmy źródła.

P rzed  rokiem, w G rudniu 1885 r . w A n
glii, gdzie nadzór sanitarny jest zarówno 
dbały, jak  z należycie ukształconych zorga
nizowany jednostek, udało się doskonale 
wyśledzić początek objawiającej się nagle 
pod Londynem  szkarlatyny, którą też — 
dzięki temu — dość wcześnie stłumić zdo
łano. W ypadek jest dość ciekawym, byś
my mu kilka słów bliższych nie żałowali 
i czytelników z przebiegiem tej sprawy za
poznali.

W dniu 18 G rudnia r. z. doniósł Urzędo
wi Zdrowia (Local Government Board of 
H ealth) jeden  z urzędników tćj znakomicie 
zorganizowanej służby zdrowia publiczne
go, W inter Blyth, że w powierzonym jego 
pieczy podmiejskim okręgu South M aryle- 
bone wybuchła nagle szkarlatyna w dość zna
cznej liczbie wypadków. W  złożonym z te
go powodu raporcie wyraził zaraz p. Blyth 
domniemanie, że wypadki tej nagle u ja
wnionej choroby zdają się pozostawać w pe
wnym związku z zaopatrywaniem się miesz
kańców w mleko, gdyż nawiedzone przez 
chorobę rodziny, w różnych warunkach by
tu znajdujące się, zaopatrują się w mleko 
na swe domowe potrzeby z jednego i tego 
samego źródła, a mianowicie otrzym ują je 
z pewnej fermy w Hendon. Raportujący
0 tym szczególnym zbiegu okoliczności 
urzędnik zdrow ia, zwiedził natychmiast 
w raz ze swym kolegą, urzędującym w Hen- 
don, d-rem Cameronem, wymienioną fermę, 
a dokładne oględziny folwarku, — w szcze
gólności zaś obory, — nie naprowadziły szu
kających na ślad jakiegokolw iek zaniedba
nia lub błędu sanitarnego w calem urządzę-

' niu. Owszem, gospodarstwo ndeczne u trzy 
mywane było z wielką dbałością i z zacho
waniem warunków zdrowotności; to samo 

| dało się powiedzieć i o dalszem rozwożeniu 
j  i sprzedaży mleka. Służba folwarczna, lu

dzie obsługujący oborę, wreszcie wszyscy', 
z mlekiem styczność mający, byli zdrowi
1 nie okazywali żadnych śladów objawów 

i szkarlatyny. Pomimo tak zbijających z tro
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pu wyników rewizyi, jeden z wybitniej
szych członków U rzędu Zdrowia w Londy
nie, p. Pow er, postanowił przeprowadzić 
gruntowne śledztwo naukowe, celem spraw
dzenia, czy i o ile zasadnemi były podejrze
nia, zawarte w raporcie Blytha, bądźco- 
bądź na faktycznych poszlakach przecież 
oparte.

Metoda, jaką. w przeprowadzeniu śledz
twa tego rozwinął p. Power, przynosi mu 
zaszczyt i stanowi chlubne świadectwo, do 
czego dojść może wytrwałe dociekanie umy
słu ludzkiego na drodze naukowej, gdy so
bie jasno wytknie cel, do jakiego zmie
rza.

P. Pow er zajął się przedewszystkiem do- 
kładnem wyjaśnieniem pytania: dokąd wo- 
góle roschodzi się mleko z podejrzanej owćj 
fermy w Hendon i jaki jest stan zdrowotny 
we wszystkich tych miejscowościach, które 
się z tego poszlakowanego źródła w mleko 
zaopatrują. Okazało się, że prócz South 
Marylebone otrzym ują mleko z tej samej 
fermy jednocześnie i inne okręgi podmiej
skie, jako to: St. Johns Wood, St. Pancras, 
Hampstead i samo Hendon, że nadto, z wy
jątk iem  miejscowości St. JohnsW ood, wszy
stkie inne nawiedzone są od niedawna przez 
szkarlatynę. Poczęła się ona szerzyć w po
czątkach G rudnia i w znacznej części wy
padków nawiedziła domy, zaopatrujące się 
w mleko mniej lub więcej bespośrednio 
z wspomnianej fermy w Ilendon. Dokładne 
skonstatowanie pochodzenia mleka okazało 
się trudnem  z tego względu, że różni dro
bni mleczarze, dostarczający nabiału wprost 
do domów, zaopatrywali się w tow ar na po
trzeby swych odbiorców nie z jednego, lecz 
z różnych źródeł; mleko z Ilendon, w kole
jach, jakie przed spożyciem przechodziło, 
mięszało się u przekupniów z innem, różne
go znów jeszcze pochodzenia, mlekiem. — 
Sprężyste wszakże śledztwo, co do powsta
wania i przebiegu szkarlatyny w różnych 
tych miejscowościach, wykazało: 1) Choroba 
zjaw iła się jednocześnie w Marylebone, 
Hampstead, St. Pancras i Hendon: w pier
wszej z tych miejscowości wzrastała gwał
townie i bez przerwy od chwili pojawienia 
się, natomiast w St. Pancras i Hampstead 
po pierwotnym wypadku nastąpiła przerw a 
dziesięciodniowa, po upływie którćj zaraza

ponownie szerzyćsię poczęła. 2) W  St. Johns 
Wood, którego mieszkańcy praw ie wszyst
ko mleko, bo około pięciu szóstych swej po
trzeby, zakupywali z podejrzanej obory 
w Hendon, szkarlatyny nic było wcale.

Sprzeczność pomiędzy czterema pobli- 
skiemi dzielnicami, w których choroba je 
dnocześnie grasować poczęła, a piątą, rów
nież co do warunków i położenia bliską, 
lecz od choroby wolną, wywołała zapytanie, 
a zaraz zatem i sprawdzenie, czy pod wzglę
dem zaopatrywania tych pięciu miejscowo
ści w mleko z tćj samej fermy zachodzi zu
pełna dla tych miejsc zbytu jednostajnośó 
warunków, łub też, czy wykazać się dadzą 
jakiekolw iek widoczne różnice. Dochodze
nie, skierowane ku poznaniu szczegółowych 
warunków miejscowych, wykazało, że na 
fermie, o której mowa, krowy, w liczbie 
ogólnćj około stu sztuk, umieszczone były 
w trzech budynkach, zwanych dużą, średnią 
i małą oborą i że z każdej z tych trzech 
obór udój dzienny zbieranym i rozwożonym 
był oddzielnie. Z dużej obory cała ilość 
mleka zabieraną była na sprzedaż do South 
Marylebone; mleko ze średniej roschodzilo 
się do wszystkich -miejsc potrochu z wyłą
czeniem tylko St. Johns Wood; mała zaś 
obora dostarczała mleka do Hampstead, 
St. Pancras, głównie do St. Johns Wood.

Utrzymywanie krów, pielęgnowanie i doje
nie odbywało się na wszystkich trzech obo
rach trybem jednostajnym  i od dawnego 
czasu niezmienianym; pasza była jednako
wa. W  tych przeto okolicznościach, a rów
nież i w cieleniu się krów, niepodobna było 
doszukać się przyczyny domniemanych — 
a w każdym razie bardzo świeżych — różnic 
w jakości mleka, z trzech tych budynków 
pochodzącego. Szczegółowe jednak zbada
nie osobnikowego składu — osobistej listy, 
jeśli się tak powiedzieć godzi — krów, 
utrzymywanych na tych trzech oborach, 
wykazało niebawem, że w Listopadzie i na 
początku G rudnia przypędzono na fermę 
^siedem krów nowo kupionych. T rzy k ro
wy, stanowiące jednę dokupioną partyją, 
przybyły na fermę d. 15 Listopada 1885 r., 
druga zaś partyja, z czterech krów, razem 
w innej miejscowości kupionych, złożona, 
stanęła na miejscu d. 4 G rudnia t. r. Sto
sownie do przestrzeganego powszechnie na



0 8 W SZEC H ŚW IA T. N r 5.

dobrych gospodarstwach zwyczaju, przy
pędzone krowy stały po przybyciu zupełnie 
odosobnione, próbną, niejako odbywając 
kw arantannę; skoro zaś, po kilku dniach, 
uznano je  za zupełnie zdrowe, wyznaczono 
im miejsca na oborze ogólnej, a odtąd, n a 
turalną rzeczy koleją, mleko z tych krów , 
świeżo wprowadzonych, łączyło się z ogól
nym udojem właściwego budynku.

Zwróciwszy uwagę na fakt przyjęcia no 
wych zw ierząt na oborę, na krótko przed 
pierwszemi objawami szkarlatyny, naw ie
dzającej spożywców m leka z tej obory, p. 
Pow er wpadł na trop przypuszczenia, jak o 
by te właśnie nowo wprowadzone osobniki 
stały się wprost lub pośrednio źródłem wy
buchłej nagle epidemii. Rzucając więc cza
sowo drogę ścisłej indukcyi, przeszedł wów
czas p. Pow er do wysnucia z zebranych tą 
drogą dat i z zestawianych wydarzeń, pew 
nych dedukcyjnych wniosków. Aby pozy
skać bowiem jakąkolw iek podstawę, do zro
zumienia i wyjaśnienia faktów, które za
szły, należało — zdaniem p. Pow era — przy
puszczać: 1) że objawy szkarlatyny pozosta
ją  w związku z wprowadzeniem krów no
wych i to w zależności przyczynowej, to 
jes t takiej, jak a  zachodzi między skutkiem  
a przyczyną; 2) że zapewne krowy miejsco
we były7 zupełnie zdrowemi, gdy natomiast 
kupione i przypędzone zwierzęta dawać m u
siały mleko niezdrowe, a prawdopodobnie 
dotkniętem i były jakąś chorobą, ze szkarla
tyną ludzi związek pewien mającą; wresz
cie o) że, jeśli powyższe podejrzenia okażą 
się istotnie uzasadnionemi, to ze względu 
na zjawianie się szkarlatyny w różnych 
miejscowościach, najmocniej prawdopodo- 
bnem się wydaje, jakoby krowy z pierwszej 
party  i, wrzekomo bardziej chore, przyj ętc- 
mi zostały do obórki dużej, z której mleko 
szło do M aryłebone; jakoby drugą partyją 
krów  umieszczono w obórce średniej (wy
buch epidemii w St. Pancras i Ham pstead 
był właściwie późniejszy, a charakter jej 
nieco odmienny); jakoby wreszcie do małej 
obórki (zasilającej przeważnie St. Johns 
W ood) krów nowonabytych wcale nie w pro
wadzono lub jeśli to uczyniono, to przezna
czone na tę oborę bydlęta ze świeżego ku
pna musiałyby być odmiennemi od tych, 
jak ie  weszły do dwu poprzednio wspom nia

nych budynków, a mianowicie pozbawione- 
mi owych domniemanych chorobliwych 
przypadłości.

W yprowadziw szy ten szereg wniosków, 
zajął się p. Pow er natychmiast sprawdze
niem ich, celem przekonania się o ich fak- 
tycznem uzasadnieniu. I  cóż się w rzeczy
wistości okazało? Oto, że 1) wszystkie trzy 
krowry z party i pierwszej umieszczonemi 
zostały' w budynku większym i tam przez 
cały czas pozostawały; 2) z drugiej partyi 
krów  wprowadzono po dwie krowy do du 
żego i do średniego budynku; a więc 3) ża
dna z przypędzonych krów  nie została przy
ję tą  na oborę do budynku małego, z k tóre
go dzielnica St. Johns Wood wyłącznie, 
a Hampstead i St. Pancras częściowo zao
patryw ane były w mleko.

(Dok. nast.)
Józef Natanson.

OBRAZY POWIETRZNE,

Zjawiska obrazów powietrznych, znane 
pod nazwą mirażów i fata morgana, opisy
wane są często, pomimo to rzadko tylko na
darza się sposobność ich obserwowania; dla
tego też podajemy tu rysunek podobnego 
objawu, który byd dostrzeżony' w M adras 17 
Czerwca 1886 r. Rysunek ten, wzięty z fran
cuskiej Naturę, ciekawy je s t z tego zwłaszcza 
względu, że jest on powtórzony z fotogra
fii, — poraź pierwszy mianowicie taki obraz 
powietrzny został odfotografowany; wiaro- 
godność i dokładność fotografii nadają temu 
rysunkow i charak ter dokumentu nauko
wego.

Podczas tego zjawiska powietrze było po
godne i jasne; łódź płynąca w pobliżu portu 
Madraskiego i kilka niedalekich parowców 
odbiły się w przestrzeni, obrazy ich wyraź
nie wystąpiły na niebie; gdy skutkiem od
pływu morza woda się usunęła, w podo- 
bnyż sposób widziano odbity obraz obnażo
nych piasków. Fotograf, który się przy
padkiem na brzegu znajdował, uchwycił ten 
obraz w swoim aparacie.
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Ułudne te zjaw iska nazwano popolsku 
mamidłem; są one następstwem pewnych, 
niezwykłych warunków atmosferycznych, 
które wpływają, na przebieg promieni w po
wietrzu i powodują ich odbicie.

Gdy słońce lipcowe 'silnie grunt rospala, 
wtedy nietylko żar jego czujem y,—zdaje 
nam się, że go widzimy: otaczające nas 
przedmioty ulegają drżeniu, zarysy ich 
chwieją się i zmieniają co chwila. Zjawi
sko to rozumiemy łatwo, — powietrze roz
grzane przez zetknięcie z silnie ogrzaną zie
mią wznosi się wokoło w postaci drobnych 
prądów wstępujących, a z niemi mięszają 
się prądy opadającego, zimniejszego powie
trza; rozmaita gęstość powietrza w różnych 
tych prądach wywołuje rozmaite załamywa
nie się w nich promieni światła, które co 
chwila przyjm ują odmienny kierunek i przei
naczają nam ustawicznie widok otaczają
cych przedmiotów.

Podobnież i miraże powstają skutkiem 
niejednostajnego załamywania się promieni 
w warunkach bardziej szczególnych. K la
syczną ziemią mirażów jest E gipt dolny. 
Powietrze jes t tam zwykle spokojne i nad
zwyczaj czyste, przy wschodzie słońca naj
bardziej odległe przedmioty dostrzegać się 
dająjasno  i wyraźnie. Od brzegów Nilu 
aż do skrajów pustyni rosciąga się równina, 
na której nieliczne tylko rozrzucone są 
wzgórki, uwieńczone wioskami i gajami 
palmowemi. Skoro wszakże słońce wznosi 
się wyżój i g run t silniej rozgrzewa, powie
trze łatwo ulega drżeniu, a widok okolicy 
traci na wyrazistości. Gdy jednak  wiatru 
zgoła niema, a spokój atmosfery pozwala 
się dolnym warstwom powietrza rosszerzać 
tak, że nie mięszają się z warstwami górne- 
mi, zjawisko mirażu występuje w całej 
wspaniałości. Złudzenie jes t uderzające,— 
dostrzegacz widzi przed sobą rozległe jezio
ro, ponad którem wzgórza wznoszą się 
jakby  wyspy, a w zwierciedle tych wód 
pozornych odbijają się ich obrazy, podobnie 
jak  i obraz błękitu niebieskiego. W  Afryce 
północnej i A rabii zjawisko to, zwane tam 
serab, musi być dosyć pospolite, gdy o niem 
wspomina koran w 24 surze: „dzieła nie
wiernych są jako  serab równiny, — spra
gniony uważa go za wodę, a gdy tam przyj
dzie, poznaje, że to jest nic”.

Wojsko francuskie w czasie wyprawy 
egipskiej 1798 r. doznawało często bolesnego 
złudzenia skutkiem mirażu. Zmęczeni ucią
żliwymi marszami żołnierze, dręczeni pra
gnieniem, biegli ku wodzie, która ich orze
źwić miała; woda ta jednak  rozwiewała się 
przed nimi, znajdowali tylko piasek rospa- 
lony, gdy w większej odległości taż sama 
znowu ukazywała się im ułuda.

Monge, który znajdował się w liczbie 
uczonych towarzyszących armii egipskiej, 
a następnie Biot, podali wyjaśnienie tego 
osobliwego zjawiska. Gdy warstwy dolne 
powietrza rzadsze są aniżeli warstwy nad 
niemi leżące, to każdy promień światła, wy
chodzący z jakiegokolwiek wyniesionego 
przedmiotu, przechodząc do warstwy coraz 
rzadszej, wskutek coraz słabszego w niej 
załamywania przyjm uje kierunek coraz bar
dziej ukośny, a przy pewnej pochyłości, jak  
nas uczą prawa załamywania światła, nie 
może już wedrzeć się do następnej, rzadszej 

| jeszcze warstwy; odbija się więc od niej, 
jakby  od zwierciadła poziomo ułożonego 
i, przechodząc znów stopniowe załamywa- 

j  nia w różnych warstwach powietrza, docho- 
| dzi do oka obserwatora, tak jakby wybie- 
| gał z punktu położonego pod ziemią, dając 
| mu złudzenie obrazów, jakby  od poziomu 

wody odbitych. Prom ień więc przebiega 
l drogę krzywą, zwróconą wklęsłością ku gó

rze a wypukłością ku dołowi; obrazy są 
1 oczywiście odwrócone, jakby wytworzone 

przez zwierciadło poziome, które tu stano
wią dolne wrarstwy powietrza.

Podobnież niezwykłe załamywanie i od
bijanie promieni w powietrzu zachodzi nie
kiedy nad morzem. Gdy mianowicie po- 

j  wierzchnia morza znacznie jest zimniejsza, 
zdarzyć się może, że dolne warstwy powie
trza również są silnie oziębione, a tem sa- 

j  mem w stosunku do warstw wyższych nie- 
j zwykle gęstsze być mogą. W warunkach 

takich promienie, wysyłane przez przed- 
j miot znajdujący się na morzu, w drodzę 

swej ku górze przebiegają warstwy zna
cznie od dolnych rzadsze i również uledz 

| mogą całkowitemu odbiciu, zwracając się 
ku oku obserwatora. Górne warstwy po- 

; wietrzą odgrywają tu tedy rolę zwiercia- 
i dla poziomo nad nami ułożonego, a obrazy 
i przedmiotów i tu w ogólności będą odwró
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cone. Podobne warunki najłatw iej zacho
dzić mogą. na morzach podbiegunowych; 
Scoresby miał często sposobność obserwo
wania takich obrazów w pow ietrzu zawie
szonych w sąsiedztwie Grenlandyi; lody 
i okręty przybierały nieraz postaci fanta
styczne, a czasami widziano w górze obrazy 
okrętów, pod poziomem jeszcze będących.

Niekiedy wreszcie zachodzić mogą i po
dobne odbicia boczne, a to wtedy mianowi
cie, gdy w powietrzu wytw arzają się w k ie 
runku pionowym warstwy różnćj gęstości. 
W  takim  razie promienie odbijają się ja k  
od zw ierciadła naprzeciw nas ustawionego, 
obrazy zatem przedstaw iają się nieodwróco- 
ne. W ytw arzanie się wszakże takich warstw 
pionowych w pow ietrzu zachodzi nader 
rzadko; może to mieć miejsce np., gdy pe
wien obszar pow ietrza pozostaje w cieniu, 
rzuconym przez górę, podczas gdy sąsie
dnia jego masa, przez słońce silnie ogrza
na i rozrzedzona, okazuje daleko słabszą 
zdolność załamywania promieni. P iękny 
tego rodzaju miraż boczny mieli sposobność 
obserwować Soret i Ju rin e  na jeziorze ge- 
newskiem. Znajdowali się oni na drugiem  
piętrze domu nadbrzeżnego i widzieli przez 
lunetę okręt płynący od strony prawdj ku 
lewśj, gdy współcześnie obraz tego statku 
sunął w stronę przeciwną. W tedy na spa- 
dzistem wybrzeżu powietrze pozostawało 
jeszcze w cieniu, gdy na morzu otwartem  
było już przez słońce ogrzane, mogły się 
więc w niem ułożyć warstwy pionowe uby
wającej statecznie gęstości.

Pismo, z którego zaczerpnęliśmy załączo
ny rysunek obrazu obserwowanego w M a
dras, nie podaje bliżej warunków, w jak ich  
zjawisko to wystąpiło; prawdopodobnie je 
dnak uważać je  należy za podobny miraż 
boczny, dający obrazy nieodwrócone, Zja
wiska tego nie należy zestawiać z inną ka- 
tegoryją obrazów również nieodwróconyeh, 
jak ich  przykład najwybitniejszy przedsta
wia tak  zwane widmo JBrokenu. Jestto  po- 
prostu cień rzucony przez otaczające przed
mioty i przez samego obserwatora na ros- 
pościerające się przed nim tło, z mgły utw o
rzone. Zjawisko to oczywiście wtedy tylko 
wystąpić może, gdy obserwator ma poza so
b ą  słońce, blisko poziomu będące.

Do wszelkich podobnych halucynacyj op- |

tycznych stosuje się często ogólną nazwę 
fata rnorgana. Naswa ta pochodzi od obja
wów fantastycznych dostrzeganych nad cie
śniną Mesyńską. Budynki, ludzie, drzew a, 
trzody ukazują się w wodzie lub w powie
trzu, przybierając wciąż odmienne, potw or
ne nieraz formy. Lud sycylijski przypisu
je  te obja wy czarodziejskiej władzy wieszcz
ki M organy, skąd poszła ich nazwa. T łu 
maczą się one również niezwykłem, w pe
wnych warunkach zachodzącem, załam ywa
niem światła, które rosszerza horyzont ob
serwatora, dozwalając mu dostrzegać przed
mioty dalekie, w okolicznościach zwykłych 
niewidzialne, a którym  drżenie powietrza 
nadaje formy osobliwe i zmienne.

S. K.

OCALENIE W O D O S P A D Ó W

Z opisów podróży po Ameryce znane są 
wodospady Niagary jako  utw ór natury, 
wprawiający więcej, niż jakiekolwiek inne 
zjawisko, w podziw i zachwycenie swych 
widzów. Mnićj może wiadomem jest, że 
wodospadom tym — są bowiem dwa obok 
siebie — groziło przez pewien czas niebes- 
pieczcństwo, jeżeli już nie zupełnego znisz
czenia, to przynajm niej zmniejszenia prądu 
wody i pozbawienia ich obecnego efektu. 
Spraw a ta poruszała przez kilka lat osta
tnich umysły społeczeństwa amerykańskie
go; dziś dzięki usiłowaniom inteligientnćj 
części obywatelstwa załatwioną została na 
korzyść nietykalności Niagary. Nim stre
ścimy jć j przebieg podług miesięcznika Ni- 
neteenth Century, z miesiąca G rudnia, opi
szemy dla lepszego zrozumienia bieg N ia
gary i teren, po którym  płynie, posługując 
się w tem rysunkiem  i objaśnieniem wyję- 
tem z dzieła H anna, H ochstettera i Pokor
nego „Allgcmeine E rdkunde”, P raga 1881 
str. 32t).

Niagara zabiera, wypływając z jeziora 
Erie, dopływy czterech jezio r kanadyjskich, 
zwanych górnemi, ponieważ leżą blisko 200 
metrów ponad powierzchnią morza, podczas
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gdy pobliskie jezioro O ntario, do którego 
Niagara uchodzi, o 100 metrów leży niżej. 
Przez dwie trzecie części drogi pomiędzy 
jeziorami E rie  i O ntario płynie N iagara po 
równinie z małym spadem, a sympatyczny 
nam poeta niemiecki Lenau, który przyjrzał 
się wodospadom, mówi:

W blasku młodzieńczej pogody,
Rozlane do snu słodkiego,
Płyng, N iagary wody 
Krańcem lasu dziewiczego.

Podróżny słyszy w kilko milowej odległo
ści huk wodospadów i pyta się zdziwiony, 
czy to ta sama spokojna rzeka go wywołu
je ; dopiero w pobliżu kataraktów  „jakieś 
dzikie przeczucie” poryw a prądy Niagary, 
pędzą, z nadzwyczajną szybkością i rzucają 
się w przepaść 54 metry głęboką.

Dawniźj wodospady Niagary leżały o wie
le bliżej jeziora Ontario, równina bowiem, 
po której ona początkowo płynie, ciągnie się 
jeszcze poniżej wodospadu; więc aż do jej 
zniżenia się mniej więcej na poziom jeziora 
Ontario leży łożysko Niagary w głębokim 
jarze, który przedłuża się coraz dalej w gó
rę  rzeki, ponieważ i wodospady przeciw 
prądowi wody się cofają. Ciekawe to co
fanie, zauważone zresztą i na wodospadach 
innych rzek, ma przyczynę w gieologicznej. 
budowie równiny. Otóż górne jój pokłady 
w grubości 25 metrów składają się, jak  po
kazuje załączony rysunek, z twardego wa
pienia sylu ryj skiego, pod którym  leżą margiel

j podpory, łamie się pod własnym ciężarem 
' i party wodą i własnym ciężarem stacza się 

z łoskotem w przepaść. H all i Lyell wy ra
chowali, że wodospad cofa się wT ten sposób
0 '/3 metra czyli o stopę rocznie, a podług 
tego samego obrachunku w ciągu 36000 lato o cn

cofnął się od miejsca, gdzie równina zniża 
się i kończy ja r  głęboki.

Z powyższego zestawienia widać, że wo
dospad Niagary zniknie kiedyś z powierz
chni ziemi, ale to naturalne dobieganie do7 O
kresu bytu nie wzbudza niczyjej obawy, bo 
dopiero w ciągu 70000 lat ma ono nastąpić, 
wtedy bowiem wodospad cofnie się do je 
ziora Erie i Niagara zrówna dno swego ko-*• o

ry ta  ze spodem jeziora; natomiast przemysł
1 chciwość ludzka gotowały wodospadom

j  daleko prędszą, chociaż mniej gruntowną 
przemianę.

K atarakty Niagary są dla handlu północ
nych Stanów Zjednoczonych, wywożących 
wielkie ilości płodów rolniczych, bez za
przeczenia wielką zaporą, z tego względu 
wykopano od miasta Buffalo nad jeziorem 

» Erie kanał do rzeki Hudson i tym kanałem 
zboże z nad górnych jezior kanadyjskich 
spławiają, po kanadyjskiej zaś stronie — 
jak  wiadomo Niagara oddziela Stany Zje
dnoczone od kolonii angielskiej Kanady — 
omija kanał Klevelandzki wodospady. W ię
cej, niż kanały, służące zresztą użytkowi 
ogólnemu, szkodziły wodospadom rozmaite 
zakłady fabryczne, które powstały tuż obok 
nich, aby silny prąd wody zużytkować na

E  jezioro Erie, O jezioro Ontario, S  południe, 2V północ, uid wodospad, w wapień syluryjski, m i g margiel
i glina łupkowa, ps piaskowiec, j  ja r .

i mięka glina łupkowa,spoczywające na pia
skowcu. W oda N iagary spada na dno 
utworzone z piaskowca i rozbijając się na 
niem, rospuszcza i kruszy margiel i glinę 
łupkową pod wapieniem; ten, pozbawiony

cele prywatne. W najnowszym zaś czasie, 
kiedy światło elektryczne poczęło rugować 
dotychczasowe sposoby oświetlania, powstał 
projekt zużytkowania wodospadów Niagary 
w celu wywołania wielkich prądów ciek-
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trycznych, mogących okoliczne miasta ame
rykańskie zaopatrzyć w owo światło. Cza
sopismo „Electrical Engineer” podało na
wet bliższe szczegóły tego projektu. Otóż 
łożyskiem Ni agary przesuwa się w ciągu se
kundy 2,059,000 galonów wody (galon ame
rykański zaw iera 3,785 litra), które w sa
mym wodospadzie spadają 54 metry, a po
niżej wodospadu w kataraktach spływają 
z gwałtowną, szybkością jeszcze 20 metrów, 
razem więc 74 metry, co reprezentuje kolo
salną siłę 7 milijonów koni; gdyby zaś uda
ło się zapomocą odpowiednich przyrządów 
zamienić ją  w siłę elektryczną, m iałaby ona 
5 milijonów dolarów czyli 10 milijonów ru 
bli wartości.

Oprócz tego posiadacze ziemi nad brze
gami wodospadów ogradzali miejsca z naj
piękniej szemi widokami, żądając za zwie- j  

dzanie ich zapłaty. Publiczność am erykań- | 
ska oburzała się od daw na na te stosunki J  

i domagała od rządu ich napraw y, ale że j 
usunięcie ich znacznych wymagało kosztów, 
a praktyczny Yankee namyśla siędługo, nim 
podejmie się wydatku dla spraw y nieprzy- I 
noszącej procentów, pierwsze więc wnioski | 
upadły w ciałach prawodawczych.

Aby energiczniejszą przeprowadzić ag i- j  
tacyją i ująć sobie jaknajszersze koła, za- J 
wiązało się w roku 1882 Stowarzyszenie j 
N iagary i udało mu się rzeczywiście w na- [ 
stępnym roku wymódz uchwalenie bilu wzy
wającego rząd, aby przygotował m ateryjał, 
na podstawie którego mogłyby ciała praw o- ! 
dawcze ostateczne uchwalić środki i kroki 
do zabespieczenia wodospadów potrzebne.
W  roku 1885 przedłożył rząd izbie posel
skiej i senatowi plan zakupienia ziemi nad 
prawym  brzegiem; koszty jego miały wyno
sić półtora milijona dolarów, czyli trzy mi- 
lijony rubli. Kosztorys uzyskał sankcyją 
obu ciał prawodawczych, ale gubernator 
Stanu Nowego Yorku, w którym  wodospady 
leżą, H ill, w zbraniał się obciążyć taką su
mą budżetu swego Stanu na cel nieprzyno- 
szący państwu żadnych korzyści m ateryjal- 
nych i dopiero po zasięgnięciu rady najsła
wniejszych jurystów  zezwolił na wykonanie 
uchwalonych przez izby planów. Pow sta
ła jeszcze i inna trudność stad, że właści
ciele ziemi i zakładów nadbrzeżnych chcieli 
skorzystać z okazyi i żądali za odstąpienie

własności wygórowane sumy, sądy więc po
lubowne musiały się w sprawę tę wmięszać 
i załatw iły ją  w końcu z zobopólną zgodą.

Dzień 15 L ipca 1886 roku zapewnił nie
tykalność wodospadu Niagary i uczynił pra- 
wy jego brzeg własnością Stanu Nowego 
Yorku; ogłoszono przytem uroczyście, że od
tąd przystęp do wodospadu po wszystkie 
czasy dla wszystkich narodów ma być wol
nym. Natychmiast zabrano się do usunię
cia wszelkich zabudowań nadbrzeżnych, ta 
mujących wolny widok; zaprowadzono tak- 

| że w pobliskiój wiosce lepszy porządek po- 
licyjny, aby zapobiedz dotychczasowemu 
wyzyskiwaniu podróżnych. Spowodowało 
to już  ubiegłego roku znaczniejszy niż do
tąd napływ  turystów, a powszechnem było 
mniemanie, że nowy stan rzeczy o wiele po
dniósł urok owego zjaw iska natury.

Za pi‘zykładem rządu Stanów Zjednoczo
nych poszedł i rząd kanadyjski i także już 
zakupił swoje brzegi na własność sąsiedniej 
prowincyi Ontario, więc i z tamtej strony 
nie grozi wodospadowi Niagary żadne nie- 
bespieczeństwo.

D r Nadmorski.

0 BIELMO TKAM.
Od czasu, jak  przędzenie i tkanie włó

kien roślinnych i zwierzęcych wyszło poza 
obręb skromnego rzemiosła domowego, by 
stać się jedną z najpotężniejszych dźwigni 
wielkiego przemysłu, śród publiczności czę
ste są skargi na nietrwałość tkanin, pocho
dzącą jakoby z zastosowania nowych, sztu
cznych sposobów bielenia bądź samych nici 
i przędzy, bądź ostatecznego produktu w po
staci tkanin. Jeżeli trudno zaprzeczyć wprost 
samemu faktowi, przyczyny jego jednak  nie 
w metodach bielenia szukać należy. Bo 
jakkolw iek nieumiejętne zastosowanie tych 
środków, jakiem i obecnie przy bieleniu się 
posługujemy, prowadzi do zupełnego znisz
czenia włókien, technika jednak w obecnym 
stanie swego rozwoju nader ściśle określa 
granice i warunki, w jakich wykonanie od
nośnych procesów winno się odbywać, a wy-
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konanie samo trudności nadzwyczajnych ! 
nie przedstawia,

P rzy  przerabianiu i otrzymywaniu włó
kien zanieczyszczają, się one i brudzą, i p ier
wotnie białe, nabierają, barwy szarobrudnój, 
której usunięcie ma na celu proces bielenia. 
Rzadko jednak  proces ten wykonywa się 
z surowym m ateryjałem; najczęściej bieli 
się gotowe ju ż  nici, przędziwo lub wreszcie 
same tkaniny. Niezależnie jednak od chwi
lowego stanu, w jakim  m ateryja dana się 
znajduje, sposoby bielenia są zawsze te sa
me. W szystkie zaś polegają na jednej za
sadzie: substancyje barwiące zostają u tle
nione, a następnie wydalone, przy pomocy 
środków działających obojętnie, a conaj- 
mniój nieszkodliwie, na same włókna. 
W  X V III  wieku, a bodaj czy nie jeszcze 
dawniej, znane już były sposoby naturalne
go albo t. z w. łąkowego bielenia, które po
legało na roskładaniu podczas pogodnych, 
słonecznych dni tkanin na łąkach i częstem 
skrapianiu ich wodą. Najnowsze badania 
skłaniają do przypuszczenia, że czynnikiem 
bespośrednio na niepożądane i barwiące 
przymięszki działającym jes t w tym razie 
ozon, w części znajdujący się w atmosferze, 
w części powstający przy roskładzie wody 
podczas działania na nią promieni słonecz
nych '). Proces takiego bielenia trw ał bar
dzo długo, niekiedy całe miesiące, a przy 
większej ilości mającego się bielić matery- 
ja łu  wymagał niezmiernie dużych powierz
chni łąk, co naturalnie wiele za sobą nie- 
wygód pociągało. Z drugiej jednak strony 
czynniki atmosferyczne nie działały nisz
czącą na tkaninę, której trwałość do takie
go stopnia cenioną bywała, że dotychczas 
jeszcze niektóre, coprawda bardzo nielicz
ne, przędzalnie i tkalnie metodę tę zastoso- 
wują, jakkolw iek ze stanowiska ekonomicz
nego postępowanie takie bynajmniej nie 
może być usprawiedliwionem.

Spostrzeżenie B ertholleta zrobione w ro
ku 1785 przy badaniu wody chlorowej i do
tyczące odbarwiającego działania tej osta-

*) Do tego wnioski) prowadzą badania A. Mullera 
(Ueber die Einwii kung des Jjichtes auf Wasser. Zii- 
rich. 1674).

tniej na w łókna roślinne było pierwszym 
bodźcem do zastosowania związków chloro
wych w praktyce. Lecz dopiero w począt
ku naszego stulecia, dzięki odkryciu chlorku 
wapna przez Tennanta w Glasgowie, biele
nie chlorowe, zyskało pewną podstawę. 
Chlorek wapna, w wielkiej niezmiernie ilo
ści do bielenia włókien roślinnych używa
ny, jest mieszaniną podchloronu wapnia 

I i chlorku wapnia i pod wpływem kwasów, 
choćby najmniej silnych, wskutek całego 
szeregu reakcyj, nad którcmi bliżej zastana
wiać się nie możemy, wydziela chlor i wo
dę. W kombinacyi chloru z wodą posiada- 

j my środek nader energicznie utleniający, 
j  gdyż w warunkach, w których wywiązywa- 
| nie chloru się odbywa, może on się łączyć 

z wodorem wody (dając chlorowodór) oswo- 
I badzając czynny tlen. Ten ostatni właści

wie uważać powinniśmy za bespośredni 
czynnik chemiczny, bielący m ateryją wsku
tek utleniania, spalania zawartych w niej 
obcych ciał organicznych. Sam drzewnik 
(celluloza), stanowiący właściwą m ateryją 
roślinną, w warunkach tych wpływowi tle
nu nie ulega. Tylko w razie zbyt silnego 
stężenia chlorku wapna energicznie wywią
zujący się chlor może szkodliwie na włókna 
wpływać i powodować ich nietrwałość.

Na tych zasadach przeważnie polega spo
sób, jakim  obecnie bielą len i bawełnę. Za
znaczyć tylko jeszcze należy, że przed wła- 
ściwem bieleniem materyje zostają uwolnio
ne od substancyj dających się wydalić przy 
pomocy gniecenia, bicia, wyciskania i pra
nia, bądź w wodzie bądź w rostworach soli 
takich ja k  węglan sodu lub w mleku wa- 
piennem. Gotowanie w sodzie ma na eelu 
uprzednie wydzielenie tłuszczów, w stosun
kowo dużych ilościach w włóknach zawar
tych.

Chlorek wapna nieniszczący włókien ro
ślinnych, jest natomiast bardzo szkodliwy 
dla włókien zwierzęcych. P rzy  bieleniu też 
tych ostatnich używa się obecnie prawie bez 
wyjątku dw utlenku siarki. Odpowiednie 
materyje wełniane lub jedwabne, skropione 
wodą, rozwiesza się w umyślnie na ten cel 
zbudowanych izbach, w których spala się 
siarka, a ten sposób bespośredniego działa
nia gazu okazał się dotychczas najskutecz
niejszym. I  tu, jak  i w powyższych meto-
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dach z chlorkiem wapna, właściwe bielenie | 
poprzedzone jest przez kilka przygotow aw 
czych procesów (odłuszczanie jedw abiu, od- 
pacanie lub odtłuszczanie wełny).

Liczne zastosowania elektryczności w prze
myśle, czy to jako źródła siły poruszającej, 
czy jako  czynnika bespośrednio działające
go przez swe wpływy fizyczne i chemiczne, 
nie ominęły zajmującej nas tu  sprawy bie
lenia tkanin; a odpowiedni proces t. zw. 
elektrochemicznego bielenia, którego wyna- 
lascą jest E. H erm ite, zdaje się, że w przy- j  

szłości zajmie wydatne śród innych stano
wisko ‘). Polega on na zjawiskach, odby
wających się podczas roskładu soli przez 
prąd elektryczny. Solą przez H erm itea 
używaną jest chlorek magnezu w rostworze 
wodnym.

Jeżeli rostwór jakiejkolw iek soli w wo
dzie ulega działaniu prądu elektrycznego, j  

sól roskłada się na dwie swoje części skła- J 
dowe: z jednój strony na biegunie odje- 
mnym otrzymujemy metal, z drugiej — na 
dodatnim  — części składowe kwasu. Lecz 
jednocześnie z roskładem soli odbywa się 
też roskład wody rospuszczającój, a w tym 
razie w'odór, zachowujący się jak  metal, 
wydzielony zostaje na biegunie odjemnym, 
a tlen na dodatnim. Otóż zdarza się czę
sto, że wskutek takiego jednoczesnego wy
stępowania rozmaitych substancyj na biegu
nach następują wtórne reakcyje pomiędzy 
ciałami wydzielonemi a reakcyje te w pły
wając na pierwotny przebieg całego proce
su, znacznie zmieniają przewidywany re
zultat. Na przykładzie, jaki nam przed
stawia metoda Ilerm ita , najlepiej przekona
my się o tem.

Na biegunie odjemnym otrzymamy prze
dewszystkiem magnez i wodór, na dodatnim 
zaś chlor i tlen. Lecz po wydzieleniu choć
by najmniejszych ilości magnezu, metal ten 
zaczyna działać na wodę i, podobnie jak  
metale alkalij, roskłada ją , łącząc się z tle
nem (dając magnezyją) a uw alniając wodór.
Z drugiej strony chlor z tlenem łączą się 
w tych warunkach i w rostworze wodnym

*) Szczegóły o tym procesie czerpiemy z czasopi
sma francuskiego La Naturę.

tworzą tlenek chloru, będący źródłem dla 
powstających następnie rozmaitych kwasów 
tlenochlorowych (podchlorawy, chlorawy 
i chlorny), które w części łączą się z ma
gnezyją na odpowiednie sole, w części zu
żywają swój tlen na spalanie materyj orga
nicznych zawartych właśnie w tkaninach 
roślinnych. Nie zapominajmy, że działanie 
prądu ani na chwilę nie ustaje i że skutki 
tego działania takie, jak  je dopiero co op i
saliśmy, następują, po rozłożeniu chociażby 
najdrobniejszej ilości rostw oru chlorku ma
gnezu. W  dalszym więc ciągu zostaje za
równo roskładany chlorek magnezu jak  
i woda, a ilość magnezyi pozostaje wciąż je 
dnakową. Odtlenione kwasy tlenochloro- 
we dają w części kwas solny, w części wol
ny chlor, łączący się natychm iast z wolnym 
wodorem. Przebiegłszy więc pewną ilość 
pośrednich reakcyj cała ilość chlorku ma
gnezu po pewnym czasie znów będzie od
tworzoną i znów pod wpływem prądu cykl 
zmian chemicznych w kąpieli nastąpi.

T ak mniej więcej teoretycznie wyjaśnić 
można działanie na włókna roślinne rostwo
ru  chlorku magnezu poddanego wpływowi 
prądu elektrycznego. W  odpowiednich wan
nach nieskończona (teoretycznie biorąc) ilość 
tkanin w kąpieli takiej bieloną być może. 
\Ŷ  praktyce naturalnie następują pewne 
straty, pochodzące np. z ulatniania się nie
których gazów jak  chloru lub tlenu.

P . H erm ite musiał przeprowadzić odpo
wiednie doświadczenia, by się przekonać, 
przy jakich warunkach fizycznych to dzia
łanie jest najkorzystniejsze. — Co się tyczy 
stężenia rostworu, okazało się, że najodpo
wiedniejszym jest rostwór o ciężarze wła
ściwym 1,125, co odpowiada 16 stopniom 
areom etru Baumego. Tem peratura, przy 
jakiej reakcyja najszybciej i z najmniejszym 
oporem się odbywa, powinna wynosić około 
30°. E lektrody odjemne przygotowuje Ile r- 
mite z cynku, dodatnie zaś z platyny. Na
czynia, w' których bielenie się odbywa, ni- 
czem prawie nie różnią się od używanych 
dotychczas przy zwykłem bieleniu chloro- 
wem.

W reszcie, biorąc pod uwagę stronę finan- 
; sową tego postępowania, dochodzi wynalas- 

ca do przekonania, że posiada ono wielką 
| nad dotychczasowemi sposobami przewagę.
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Ścisłe obliczenia okazują, że zastosowanie 
procesu elektrochemicznego bielenia zao
szczędza w wydatkach 55 na 100 w poró
wnaniu z zwykłem bieleniem chlorowem. 
Co się znś tyczy niszczenia tkanin, to spo
sób p. Herm itea daleko mnićj jest niebespie- 
czny niż dotychczasowe chemiczne sposoby. 
Czystość, jak a  przy całej tej reakcyi zostaje 
zachowaną, również nader pochlebnie za 
tym wynalazkiem przemawia.

W reszcie dodać musimy, że chlorek ma
gnezu nie jest jedyną solą, mogącą do celu 
tego służyć. Chlorki innych metali ziem 
alkalicznych, jak  np. chlorek wapnia, takie 
samo działanie sprowadzają P. Herm ite 
dlatego tylko wybrał chlorek magnezu, że 
ten ostatni znajduje się obecnie w handlu 
w wielkiej obfitości, po cenie niezbyt wy
górowanej i w stanie czystości zupełnie za
dawalającym. — Metoda p. Herm itea znaj
duje ju ż  zastosowanie w Lille, w wielkim 
zakładzie Scrive, H erm ite i sp., a o przy
szłości tej metody, która zapewne na dużą 
skalę i przez innych praktyków  sprawdzoną 
będzie, wkrótce może stanowczy sąd wydać 
będzie można.

M. Flaum.

Listy do Redakcyi.

Notatki spostrzegacza nad instynktem  

i zmyślnością zwierząt.

(Dokończenie).

W śród kundli podwórzowych w Jeżewie wybi
tne stanowisko zajmowała przez lat kilkanaście 
najmniejsza z nich ale najrozumniejsza Rozetka, 
odznaczająca s'g niepospolitą płodnością, przywią
zaniem do swych dzieci i czujnością w porze noc
nej. Gdy ogrodnik usiłował dorastającego jej sy
na przywiązywać na sznurku w ogrodzie, sądząc, 
że tym  sposobem przyzwyczai go do pilnowania 
sadu, czuła m atka podkradała się nieznacznie i za
wsze sznur odgryzała. A gdy kilkakrotnie znowu 
psiaka przywiązano, raz, uwolniwszy go, zaprowa
dziła w gąszcz malin, gdzie przez kilka dni ukry 
wała i strzegła, aby stam tąd nic wybiegał, oraz 
nosiła mu nieznacznie pożywienie, o jakie mogła 
sig wystarać. Innym razem, gdy tejże Kozetce

[ dwumiesigczny szczeniak zachorował i żyć prze-
! stał, m atka zagrzebała nieżywego pieska w ziemi,
| na kilka cali głęboko i sam widziałem, jak  nosem
| nasunęła w to miejsca kilka leżących w pobliżu
j kamyków (wielkości jabłek), żeby lepiej grób dziec

ka zabespieczyć.
Kuzynka moja, osoba tkliwego serca, nakarm iła 

kilkakrotnie zgłodniałą kotkg, która ze wsi do dwo
ru  przybiegała. Kotka minła na wsi potomstwo, 
o którem  dopiero dowiedzieliśmy sig, gdy przy
niosła w zgbach kooiątko i, obejrzawszy sig po wszy
stkich, złożyła je  u nóg swojej dobrodziejki. W ca
łym tym  postępku zwierzęcia była widoczna myśl: 
nakarm iłaś mnie, to nakarm że i moje dziecko.

Inna kotka pieszczona była i karm iona obficie 
przez trzy  panie. Gdy r,)z trzy  te osoby siedzia
ły zajęte czytaniem i szyciem, a kotka swobodnie 
wybiegała i powracała do pokoju, zauważono w koń
cu, że przez ten  czas upolowała trzy  myszy i po
łożyła po jednej przy nogach każdej swojej opie
kunki. Taż sama kotka ile razy schwyciła mysz- 
kg w sąsiednich pokojach, tyle razy przynosiła ją  
do mnie, mruczała, jakby chcąc zwrócić na siebie 
moję uwagę i pochwalić się zdobyczą i dopiero 
następnie konsumowała zwierzynę. Gdy głaskałem 
owę kotkg, lizała często moję rękę, ale tylko rgkę 
głaszczącą, a nie chciała lizać rgki drugiej. W i
doczne było w zwierzgciu uczucie wdzięczności, 
k tóra jednak nie dosiggała rozumowania, że wdzię
czność tg można okazać i drugiej ręce, do tejże 
osoby należącej. Dla kociąt swoich, gdy nie m o
gła upolować ptaka ani myszy, widziałem raz jak 
niosła żabg.

Jedna z moich krewnych była troskliwą opie 
kunką zwierząt, a w szczególności słynną am ator
ką kotów, których nawet posiadała oddzielną rasg 
z Kalabryi pochodzącą. U osoby tej widziałem 
fakt szczególny, jak  kotka obok kociąt swoich kar
m iła także młodą wiewiórkg. Zdarzyło się bowiem, 
że znaleziono w ogrodzie gniazdo wiewiórek i je 
dnę maleńką przyniesiono do dworu, właśnie wte- 
dy, gdy ulubiona Mizia sprawowała macierzyński 
obowiązek nad liczną swoją konsolacyją. I’ani ka
zała pieszczotca przyjąć do łona swego sierotkę, 
a ta  zastosowała się do jej woli z przykładną ule
głością i sumiennie wypełniała obowiązek karmi- 
cielki.

Niektóre zwierzęta m ają zwyczaj w pokarmie je 
dnego gatunku dobierać sobie najprzedniejszy. 
Zauważyłem raz, że wśród laskowych orzechów, 
którem i był napełniony stojący w pokoju koszyk, 
brakowało comijpiękniejszych. Kradzież zdawała 
się bardzo zagadkową, ponieważ do pokoju nikt 
nio chodził. Odkryłem ją  przypadkowo, patrząc 
z drugiego pokoju, jak przez otwarte do ogrodu 
okno wleciał m ały dzięcioł i, siadłszy na orzechach 
zaczął je  rozgrzebywać a wybrawszy zdrowy i du
ży, umknął w gęstwinę klombu. Śledząc dalej 
skrzydlatego złodzieja, przekonałem się, że zabie- 

j rając najpiękniejsze orzechy, nosił je  do stojącej 
i wś ód klombu starej topoli, tam  umieszczał w szpa- 
I raeh kory i z tak umocowanego orzecha, kując
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dziobem, wydobywał następnie jąd ro . Dokoła to 
poli leżało na ziemi mnóstwo łupin z pięknych, 
już spożytkowanych orzechów.

Przeskok od dzięcioła do świni może się wyda 
zbyt rażącym , ale niechaj czytelnik raczy wybaczyć 
ze względu, że piszemy tu  tylko notatki spostr*e- 
gacza. JJa polach pewnej wsi podlaskiej polowa
no z chartam i na zające. K ilkunastu myśliwych 
na piękDych koniach stanęło na pagórku, w pobli
żu którego pasła się nader liczna trzoda chlewna 
całej wioski. Drużyna w ąsatych panów i strze l
ców dzielnie w yglądała na pełnych życia rum a
kach, pośród których kręciły  się chciwe zdobyczy 
charty . Psiska podbiegły do trzody chlewnej, chcąc 
może sprobowaó ostrości zębów na je j uszach i k a r
kach, ale na kwik zaatakowanego jednego wieprz
ka cała rzesza przybrała  inną postać. K ilkadzie
siąt p rosiąt i m ałoletnich schroniło się do środka, 
a sto sztuk większych w jednej chwili, podnosząc 
gwałtowny chór oburzenia, sformowało zw arty front 
do nieprzyjaciela zwrócony. Postawa była groźna 
i wyzywająca, ale nie wysłano parlam entarzy  ani 
harcowników, tylko z zapałem i odwagą rospoczę- 
to a tak  na krzywdzicieli. C harty rzuciły  się do 
ucieczki ku myśliwym, którzy nie mogli dotrzy
mać przestraszonych koni i wszystko pierzchło 
z pola przed rozjuszonem stadem, które ścigało 
panów, psy i sługi aż do w rot wioski. Patrząc na. 
to, żal chwytał za serce, że tak  dzielnem uczuciem 
solidarności Bóg obdarzył świnie zam iast społe
czeństw ludzkich.

Zygmunt Gloger.

Towarzystwo Ogrodnicze.

P o s i e d z e n i e  p i e r w s z e  K o m i s y i  t  e o • 
r y i  o g r o d n i c t w a  i n a u k  p r z y r o d n i c z y c h  
p o m o c n i c z y c h  odbyło się d. 20 Stycznia 1887 
roku, w lokalu Towarzystwa, o godzinie 8 wie
czorem.

1. Protokuł posiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyjęty.

2. Sekretarz Komisyi odczytał sprawozdanie z dzia
łalności Komisyi za rok 1886, które będzie druko
wane w sprawozdaniu z czynności Tow. Ogrodn. za 
rok ubiegły.

3. Następnie na wniosek sekretarza Komisyja po
stanowiła w r. 1887 odbywać posiedzenia w pierwszy 
i trzeci czwartek każdego miesiąca, z wyjątkiem 
Lipca, Sierpnia i pierwszej połowy Września. Wszy
stkich posiedzeń w ciągu roku 18cS7 odbędzie Komi
syja 18. N adto Kom. postanowiła, aby zawiadamiać 
Ciłonków o dniu posiedzenia i porządku dziennym 
zą pośrednictw em  kartek.

4, W  dalszym ciągu p. A. Ślósarski mówił o ,,szkó- 
| dniku zagrażającym drzewom owocowym'1. Szkó- 
| dnikiem tym  je s t gąsienica m otyla nocnego Białki

ru d n ic y  L ip a ris  ch ry so rh ea  L., k tó rej oprzędy prze- 
| słane zostały  z okolic P io trkow a do określenia. P. S.

jeszcze w lecie roku 1884 spotykał w ogrodach war- 
J  szawskich mnóstwo samiczek tego motyla, składa- 
[ jących ja jka na liściach różnych drzew owocowych 

i opisując L iparis chrysorhea w „Ogrodniku Pol- 
skim “ (t. VI, 1884, str. 427) ostrzegał, że w nastę
pnych latach należy się spodziewać bardzo wielkiej 

| obfitości tego szkodliwego owadu i zalecał tępienie 
oprzędów, jakie  co jesieni robią sobie gąsienice 
młode i w nich bespiecznie spędzają zimę. Rzeczyr- 

j  wiście gąsienice Liparis chrysorhea zrządziły nie
małe szkody ubiegłego lata, tak w samej W arszawie,

| jakoteż w różnych okolicach kraju. Jeżeli nie bę
dą w ciągu zimy i wczesnej wiosny zbierane i nisz
czone oprzędy, mieszczące w sobie młode gąsienni- 
ce L. chrysorhea, spustoszenia w ciągu nadchodzą
cego lata  będą jeszcze większe. P. S. zwrócił w koń
cu uwagę na szkody, jak ie  zrządzają owady, p rzy 
bywające z sąsiednich ogrodów, w których szkodni
ki nie są niszczone i przyszedł do wniosku, że tylko 
obowiązkowe tępienie szkodliwych owadów przy
najm niej tych , które łatwo usunąć (Liparis ch ry 
sorhea, Gastropacha neustria, Melolonta yulgaris) 
może zapobiedz znacznym stratom , na jakie ogro
dnictwo jest narażone. Komisyja postanowiła wnio
sek p. S. przedstawić Zarządowi Tow. Ogr.

5. Następnie p. Józef Nusbaum mag. zool, mówił 
o rozwoju Mysis, raka z grupy Schizopoća. Rospo-

I czął od przedstawienia obecnym członkom dorosłego 
zwierzęcia Mysis chameleo, zachowanego w sp iry tu 
sie i objaśnienia, w jak i sposób raczek ten składa 
ja jka  swoje, które, jako doskonały m ateryjał em- 
bryjologiczny posłużyły p. N. do badań nad rozwo- 

1 jem  Mysis, jeszcze w Roscoff. Dalej wyłożył p. N.
budowę ja jka  Mysis i stopniowe Zmiany zachodzące 

| w niem  w m iarę rozwoju; zaznaczył główniejsze fa
zy rozwoju, jak  się przedstawiają przy rospatrywa- 

, niu ja jka całkowitego z powierzchni. Następnie zaś 
autor wyłożył dość szczegółowo stopniowe zmiany 

I zachodzące w rozwoju Mysis, które zbadał posługu
jąc  sig licznemi przekrojam i zarodka, wykonanemi 
z pomocą m ikrotom u, oraz metodą barwienia prepa
ratów. Przedstaw ił tworzenie się blastoderm y i list- 

j ków zarodkowych, zwrócił uwagę na tworzenie się 
gastruli u Mysis, zatrzym ał się dłużej nad powsta
waniem i znaczeniem t. zw. „komórek żółtkowych ‘, 
w końcu wyłożył tworzenie się oddzielnych orga
nów, a mianowicie: układu nerwowego, oka, serca, 
kanału pokarmowego wraz z w ątrobą, organów roz- 

I rodczych, oraz „organu grzbietowego". W ykład 
swój p. N. objaśniał licznemi i dokładnem i rysunka
mi, oraz dobrze przyrządzonemi preparatam i m i
kroskopowemu

Pierwsze wiadomości o swej pracy p. N. w ydru
kował w N r 21 t. VI .,Bii logisches Cf n tra lb l» tt“ 
szczegółową zaś pracę wraz z rysunkam i umieści 
w , Archiyes de Zoologie experim entale“, wydawa
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nych przez prof. Lacaze-Dutliiersa, oraz w opraco
waniu polskiem w „Kosmosie" lwowskim.

Na tem posiedzenie zostało ukończone.

SPRAW O ZDANIE.

Dr Józef Rostafiński. B o t a n i k a  s z k o l n a  d l a  
k l a s  w y ż s z y c h ,  z f>53 drzeworytami, barwną 
tablicą, oraz kartą  rossiedlenia roślin. (W ydanie 
drugie niezm ienione'. Kraków, 1886 r.

I)r R. rospoezyna podręcznik dla klas wyższych 
od określenia gatunku i rodzaju, oraz od podania 
sposobów nazywania roślin, poczem pr;ecliodzi do 
systematów sztucznych, z których wykłada w słre- 
szczeniu system K. Lineusza czyli K. 1.innego; za
trzym uje się następnie dłużej nieco nad systemata- 
mi naturaluem i i przytacza szczegółowo system A. 
W. de Juss:eugo i A. P. de Candollea. Wspomina 
dalej o ważniejszych botanikach drugiej połowy 
bieżącego stulecia i wreszcie podaje system własny, 
według którego prowadzi wykład, dzieląc cało pań
stwo roślinne na 20 klas, ugrupowanych w 9 gro
mad i 6 typów.

W dalszym ciągu przechodzi au*or do typu pier- 
worośli (Protophyta), do gromady glonów (Algae), 
opisuje pojedyń-ze gatunki wodorostów z klasy zie
lenic (Chlorophyceae), zestawia ich cechy i wypro
wadza ogóiną charakterystykę klasy, prowadząc 
tym sposobem wykład zielenic według metody syn
tetycznej. Przy wykładzie klasy brunatnie (Phaeo- 
phyceae) i krasnorostów (Florideae) autor trzym a 
się metody analitycznej: podaje n iprzód ogólną cha
rakterystykę klasy, jej budowę, sposób rozmnaża
nia, następnie zaś podział na rzędy, a przytaczając 
ogólne cechy rzędów, dochodzi do wyliczenia naj
ważniejszych gatunków, reprezentujących rzęd. 
W końcu zestawia cechy trzech tych  klas i wypro
wadza charakterystykę glonów czyli wodorostów 
(Algae).

Gromadę grzybów (Mycetes) opisuje autor drogą 
analityczną i rospoezyna od ogólnej charakterysty
ki, od budowy anatomicznej, sposobów rozmnażania 
się i zjawisk życiowych, spostrzeganych wogóle u 
grzybów, przechodzi następnie do podziału na klasy 
i rzędy, w których opisuje ważniejsze gatunki. Po 
wyłożeniu gromady glonów i grzybów, zestawia je  
autor w typ pierworośli.

W  dalszym ciągu opisuje typ plazmorośli ( ł’lasmo- 
phyta), utworzony ze śluzowców (Myxomycetes), 
typ rosprątków (Schizophyta), składający się z kla
sy sinic (Schizophycae) i klasy bakteryj (Schizo- 
mycetes), typ pąkownic (Oogemmatae), powstały 
z ram ienic (Characeae), oraz typ  rodniowców (Ar- 
chegoniatae), podzielony na gromady: a) mszaków 
(Bryophyta), z klasą wątrobowców (Hepaticae) 
i mchów (Musci) i b) paprotników (Pteridophyta),
Z klasami paprociowatych (Filicineae), skrzypowa- i

tych (Eąuisetineae) i widłakowatych (Lycopodiucae). 
Przy każdym z tych typów autor podaje ogólną ich 
charakterystykę, podział na gromady, klasy i rzędy, 
oraz zaznajamia z budową i własnościami życiowe- 
mi główniejszych przedstawicieli opisanych grup 
roślinnych.

Roślinom zarodkowym czyli nasiennym (Embryo- 
[ nat8e s. Sperm ophyta) d r R. poświęca większą część
i swej pracy, zapoznając uczniów z ogólną charakte-
| rystyką togo najwyższego typu i wykazując różnice

j  zachodzące pomiędzy roślinami zarodkowemi i po
przednio opisanemi; mówi dalej o gromadzie nago- 
zalążkowych (Gymno»permae), którą dzieli na trzy 
klasy: kłodziniaste (Cycadaceae), iglaste (Coniferae) 
i gniotowate (Gnetaceae), a każdą z klas rozdziela 
na rzędy, przytaczając najważniejsze gatunki w każ
dym z nich. Najobszerniej trak tu je  autor gromadę 
okrytozalążkowych roślin (Augiospermae) jako n a j
wyższą ze względu na budowę ogólnie morfologiczną 
i mikroskopową, oraz najobszerniejszą i pod wielo
ma względami najważniejszą.

Oprócz ogólnej charakterystyki podaje autor bardzo 
obszerny opis organów składających rośliny kwia
towe, dalej podział na klasy: jeduoliściennych (Mo- 
nocotyledoneae) i dwuliściennych (Dicotyledoneae). 
Każdą z tych klas dzieli na rzędy, te znów na 
rodziny, a po treściwem wyłożeniu ich cech, w yli
cza najpospolitsze gatunki należące do każdej ro
dziny.

W końcu d r R. podaje krótki rys paleontologii 
i gieogratii roślin, wraz z kartą rossiedlenia roślin. 
Wreszcie dodane są do „Botaniki szkolnej dla klas 
wyższych1' dwa spisy: pierwszy obejmuje nazwy ła 
cińskie, polskie i niemieckie roślin wymienionych 
w książce z podaniem strony, drugi zaś jest spisem 
alfabetycznym rzeczy omówionych w książce z po
daniem paragrafu.

Aby ułatwić zrozumienie wykładu uczącym się 
dr R. d idał tablicę kolorowaną, która obejmuje ga
tunki zielenic, opisane w podręczniku, starannie 
i zgodnie z naturą odrobione. Tablica ta  jes t bar
dzo potrzebna, jako przedstawiająca gatunki mikro
skopowe, trudne do pokazania na zawołanie w czasie 
wykładu. Liczne, dobre drzeworyty, umieszczone 
w samym tekście, przedstawiające tak  całe rośliny, 
jakoteż oddzielne organy lub budowę mikroskopową 
opisywanych roślin, znacznie przyczyniają się do 
podniesienia wartości książki.

W pracy swej prof R. jednocześnie zapoznaje 
ucznia z morfologiją ogólną, budową mikroskopo
wą czyli t. z w. anatom iją roślin, z czynnościami or
ganów roślinnych i wogóle z wszelkiemi objawami 
życiowemi w roślinie czyli z zasadami fizyjologii 
roślin i z systematyką. Plan „Bot. szk. dla kl. wyż. ‘ 
jest bardzo dobrze ułożony, albowiem rospoczyna- 
jąc wykład od jednokomórkowego wodorostu, autor 
obznajmia ucznia, z jednej strony, z najprostszą tor- 
mą rośliny, z drugiej zaś strony z doskonałą komór
ką z jej składowemi częściami, sposobem żywienia 
się i rozmnażania. Postępując zaś od najniższych 
roślin do coraz wyższych, uczeń stopniowo poznaje

7 7
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budowę coraz więcej złożonych organów i organiz
mów roślinnych.

N adto prof. R. w podręczniku swoim nie robi ża
dnego szczególnego przedziału między roślinam i za- 
rodnikowemi i kwiatowemi, wskutek czego ujedno
stajnia nazwy organów spełniających podobne czyn
ności.—Przy wykładzie roślin  kw iatowych podaje 
wyjaśnienie, jakim  organom tych roślin odpowiada
ją organy poznane u roślin zarodnikowych.

Podział roślin przyjęty przez autora jest racyjo- 
nalny, niesłusznie tylko d r R. włącza dzierzęgi (Hy- 
dropterides) czyli korzenioowocowe jako rzęd do 
klasy paprociowatych (Filicineae), od k tórych  róż
nią. się budową zarodni, zarodnikam i drobnem i 
i wielkiemi (micro i m acrosporae) i sposobem k ieł
kowania oraz stosunkiem przedrostka do zarodnika 
wielkiego (macrospora). Z tych powodów Hydro- 
pterides powinny być oddzielone jako  klasa osobna, 
podobnie jak  widłaki i skrzypy.

Podział jednak roślin, przeprowadzony w Botani
ce dla klas wyższych, jes t niezgodny z podziałem 
przyjętym  w Botanice dla klas niższych. Pom ija
jąc  już liczbę typów, na które autor dzieli państwo 
roślinne, dwa razy większą w kursie wyższym od 
1'czby w kursie niższym, w Botanice dla klas niż
szych typ plechowców podzielony został na grom a
dę bdeł (Protophyta), składającą się z klasy  grzy
bów i glonów i gromadę plazm orośli (Plasm ophyta), 
któro to gromady w kursie botaniki dla klas wyż
szych otrzym ały nazwę typów, klasy zaś grzybów 
i glonów nazwane zostały grom adami. Przytem  
grom adę Protophyta w kursie niższym nazyw a dr 
B. „b d łam i1, w Botanice zaś dla klas wyższych 
„pierworoślami*. Nazwę „bdel“ w Botanice dla 
klas wyższych nadał autor rzędowi Basiodio3poreae 
należącemu do klasy podstawczaków (Basidiomyce- 
tes). Taka niejednostajność w nazywaniu grup, na 
które państwo roślinne przez autora zostało podzie
lone, sprawia niem ałe zamięszanie i pozbawia pe
wności uczących się, którzy  ostatecznie nie wiedzą 
czego się trzym ać.

Przy opisie woszeryi i ogólnej charakterystyce 
zielenic, d r R. mówi, że rośliny te  posiadają korzeń, 
gdy przy charakterystyce mszaków (Bryophyta) 
wyraźnie zastrzega, że rośliny  te korzeni n ie posia
dają, czerpiąc z ziemi pokarm  zapomocą chwytni- 
ków. Czy można zgodzić się na to, że u roślin je
dnokomórkowych (Bothridium, Vaucheria) znajdu
ją  się korzenie, gdy u stosunkowo wyższych roślin— 
wielokomórkowych—ich niema.

A utor podaje przy opisie własności błonnika (cel- 
lulosa) i skrobi (mączki), że ciała te  barw ią się od 
rostworu jodu na kolor fijoletowy, błonnik za doda
niem kwasu siarczanego, skrobia zaś za dodaniem 
wprost rostworu wodnego. Otóż w kradła się tutaj 
nieścisłość, obadwa bowiem te  ciała od rost woru jo 
du barw ią się na kolor niebieski, błonnik za doda
niem kwasu siarczanego, skrobia zaś przyjm uje ko
lor niebieski z odcieniem fijolelowym za dodaniem 
rostworu jodu bez kwasu siarczanego. Zabarwienie 
fijoletowe powstać może przy użyciu bardzo słabego 
rostw oru jodu.

Przy ogólnej charakterystyce roślin okrytozaląż- 
kowych (Angiospermae), d r R. mówi, że ,,m ają za
lążki stojące na szwie owocolistka, który  się zrósł 
brzegam i11; jestto  charakterystyka nieścisła, albo
wiem nie może być rosciągnięta do tego przypadku, 
gdy łożysko jes t środkowem, jak to ma miejsce np. 
u pierwiosnka.

Niezaprzeczenie należy się dr R. uznanie za uje
dnostajnienie term inologii w swej Botanice, ale 
chcąc być szczerymi musimy wyznać, że niezawsze 
zwycięsko wyszedł z przepolszczenia różnych term i
nów naukowych. Tak np. na oznaczenie zarodnika 
zwanego w botanice zygospora, a powstającego 
(u wielu wodorostów i niektórych grzybów) wskutek 
zespolenia się dwu komórek, użył nazwy siemię, 
która to nazwa oddawDa posiada u tarte  znaczenie, 
nasienie bowiem lnu lub konopi nazywają siemie
niem lnianem i konopnem.

Niestosownie nazwał d r R. rzędy krasnorostowa- 
tych  Gymnosporae i Angiosporae, nagonasiennemi 
i okrytonasiennem i; właściwiej byłoby nazwać na- 
gozarodnikowemi i pokrytozarodnikowemi, a wtedy 
niepotrzebow ałby autor zmieniać oddawna przyję
tych  terminów nagonasienne czyli nagoziarnowe 
(Gymnospermae) i okrytonasienne czyli okrytoziar- 
nowe (Angiospermae) na nagozalążkowe i okryto- 
zalążkowe.

A. S.

KBGNiKA HAOKOWA.

CHEMIJA.

— Fermentacyja drzewnika. Hoppe-Seyler napeł
niał kolby szklane prawie całkowicie szlamem 
z rzek, kloak, bagien i t. p. i odpowiednią ilością 
wody dystylowanej, szyjki kolb wyciągał następnie 
w cienkie rurki, zaginał je  ku dołowi, później ku 
górze, tak  że wolny otwór mógł być wprowadzony 
pod rtęć  i w ten sposób dały się zbierać wydzie
lające się w kolbach gazy. Przy niezbyt niskiej 
tem peraturze następuje w tym razie zwykle wy
wiązywanie się gazów, które zawierają coraz wię
cej dw utlenku węgla i coraz więcej aio tu . W kjń-  
cu zwykle wytwarzają się prawie jednakowe obję
tości dw utlenku węgla i gazu błotnego (m etanu).

Szlam wzięty z rzeki 111 w Sztrasburgu dał 
w odkrytej miseczce p o i wodą mięszaniny gazów, 
złożone z m etanu i azotu i zawierające tylko 0,0 
do 2°/0 dwutl. węgla. Część tego sdam u Z03t.ała 
w powyższy sposób zamkniętą w kolbie i przecho
wywaną w ciemności. Gazy, jakie w tym  razie 
wystąpiły składały się z dwutl. węgla, m etanu 
i niewielkiej ilości azotu, a ilościowy ich stosu
nek zm ieniał się z trwaniem  gnicia.

Gdy zamiast wody dystylowanej użyto wody 
morskiej z morza niemieckiego, wywiązywanie 
gazów było wolniejsze. Skonstatowano jednak, 
że obecność soli morskich nieznacznie tylko wpły
nęła  na ferm entacyją metanową.
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Przy podobnem doświadczeniu z wodą Morza 
Martwego nie otrzymano żadnych gazów. Od 
dawna już istnieje przypuszczenie, że przyczyna
mi powodującemi podczas fermeutacyi tworzenie 
sig z szlamu metanu i dwutl. węgla są, szczątki 
roślinne.

Mitscherlich i van Tieghem obserwowali, że 
drzewnik zostaje rospuszczony i rozłożony prze?, 
procesy ferm entacyjne, wywoływane przez m ikro
organizmy. Spostrzeżenie te stwierdziły w za
sadzie rezn ltłty  badań Popoffa i Tappeincra. 
H oppe-Seylerow i zaś udało się obecnie na mocy 
badań porównawczych dokładnie stwierdzić, jaki 
gatunek grzybków rozszczepkowych powoduje wy
wiązywanie się dwutl. węgla i gazu błotnego z pa
pieru t. j. z czystego drzewuika. Bakteryje, o których 
mowa, niczem nie różnią się od foi my przez van Tie- 
ghema odkrytej i nazwanej amylobakteryją. Obok 
gazów powyższych powstały przy roskładzie pa
pieru tylko ślady substaucyj rospuszczalnych, 
tworzenie się zaś m ateryj huminowych zaobserwo- 
wanem nie zostało. Dla objaśnienia zachodzą
cych w drzewniku zmian pozostaje więc tylko 
przypuszczenie, że drzewnik, przyjm ując cząste
czkę wody, przechodzi w wodan węgla cukrowy 
(C#H|o O, +  H2 O =  C6 II,2 0 6), który, bądź wytwa
rzając dalsze pośrednie produkty, bądź nie, rospa- 
da się na równe objętości dwutlenku węgla i gazu 
błotnego, odpowiednio do x’ównania: C6 H u Oj =  
=  3CO, - f  3CH,.

M. FI.

BOTANIKA.

— Przechowywane w alkoholu rośliny lub części ro
ślin bardzo często ciemnieją a ostatecznie czernieją 
nawet. Dr Tschirch radził celem zapobieżenia 
przemianie barwników oraz związków garbniko
wych, która powoduje owo ciemnienie preparatów 
roślinnych, pozostawiać je przez czas pewien w octa
nie ołowiu lub azotanie tegoż metalu, albo też w wo- 
danie tlenku czy też w chlorku barytu. Sposób ten 
jednak, jak  się oiazało, nie daje pewnych i stałych 
rezultatów pomyślnych. Obecnie podaje Hugo de 
Vries prosty bardzo, a  przezeń z powodzeniem sto
sowany sposób. Radzi on poprostu alkohol, używa
ny do konserwowania zakwaszać, biorąc na ICO cz. j  

alkoholu zwyczajnie mocnego około 2 cz. zwykłego [ 
kwasu solnego (stężenie około 20° Be). Skutek ma 
b jć  niezawodnym zwłaszcza wtedy, jeśli s>ę z po
czątku zmienia kilkakrotnie płyn, zastępując go no- I 
wym. Ostatecznie, roślina w zakwaszonym alkoho
lu przechowuje sig równie dobrze jak  w zwyczaj- ! 
nym, niezakwaszonym wyskoku.

J. N.

ROZMAI TOŚCI .

—  Projekt kanału w Syryi. Na jednem z os'atnich 
posiedzeń akademii nauk w Paryżu p. Janssen 
przedstawił projekt kanału, któryby przywrócił 
słynną w starożytności drogę Azyjatycką przez Syry- 
ją . Autor tego projektu, inżynier K ule, posługu
je  się biegiem Eufratu i Tygru, dalej zaś prowa
dzić ma ów kanał, mający zarazem służyć do 
skraplania i użyźniania okolicy. Podróż do Bom- 
bayu byłaby w ten sposób o sześ<i dni skróconą. 
Szybki rozwój stosunków europejskich z Azyją po
zwala przewidywać, że drogi dotychczasowe w nie
dalekiej przyszłości okażą się niedostateczne, a w te
dy projekt ten znaleść może urzeczywistnienie. 
(Comptes rendus).

T. R.
  i__

— Przyjemną niewątpliwie dla naszych czytelni
ków będzie wiadomość, że zasłużony nasz ornitolog, 
p. W ładysław Taczanowski, uzyskał od akademii 
nauk w Petersburgu premium B randta za prace swe 
nad fauną ornitologiczną peruwijańską, których 
rezuPatem  jest znakomite dzieło „Ornitologie de 
Perou”. Trzytomowa ta książka jest wynikiem badań 
dwudziestoletnich, dokonanych na podstawie mate- 
ryjałów nadesłanych przez naturalistów i podróżni
ków naszych pp K. Jelskiego iJ .  Sztolcmana, a nadto 
zbiorów znajdujących się w muzeach w Paryżu 
i Londynie, które p. T. w tym  celu zwiedził.

Bliższą zresztą wiadomość o tem  dziele podaliśmy 
w t. III str 361, t. IV str. 76 i t. V str. 444 naszego 
pisma, którego szpalty pan Taczanowski często pra
cami swemi ozdabia.

Posiedzenie 2-gie Komisyi stałej Teoryi 
ogrodnictwa i Nauk przyrodniczych po- 
mocniczych, odbędzie się we czwartek d. 3 
Lutego r. b., o godz. 8 wieczorem, w lo
kalu Towarzystwa Ogrodniczego (Chmiel
na, 14). Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie protokułu posiedzenia po
przedniego.

2. P . W ł. Gosiewski „O ruchu wirów”.
3. P . St. Grosglik „Geneza komórki*.

DO SPRZEDANIA

m in e ra łó w .
Ulica Wielka N r 31, lokal 2.
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B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
z a  ty d z ie ń  od  1!1 do 25 S ty cz n ia  1887 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w Warszawie).

D a t a
Średnie

ciśnienie
barom e
tryczne

i
T em peratura S-g S

Śr
ed

ni
a

w
ilg

ot
n.

w
zg

lę
dn

a

K ierunek wiatru
Suma
opadu

U w a g i .

Śred. | Max. 1 Min. "  ^ —

19 Środa
20 Czwartek
21 Piątek
22 Sobota
23 Niedziela 
21 Poniedz. 
25 W torek

764,15 
760,23 
755,70
747.93
748.93 
760,77 
762,20

—6,5
- 8 ,2
-1 ,1

1,3
1,6
0,1

- 2 ,0

—5,(1 
—5,7 

0.6 
2,1 
3,1 
1,4 
0,9

—8,8 2,5 
— 10,8; 1,9 

—9,1 4,0 
0,6 4,8 

-  4,7 4,3 
- 2 ,4  4,1 
—4,9j 3,5

90
81
93
94 
84 
87 
89

ESE.ESE.SE  
SK,SSE,S 

SW,WSW,WSW 
WNW.W.W 
W,W,WSW 

WNW .NW .W  
SW,SW,SSW

0,0
0,0
2,8
1,7
0,0
0,0
0,0

Pochm.; dr. ś k. p jł .
Pogodny
Pochm.; r. mg.; d.
Pochm ; w. śn. z(T.
Pogodny
Pogodny
Pogodny

Średnie 
z tygodnia 757,13 -2 ,1

Abs.
max.

3,1

Abs.
min.

—10,8 3,6 88 _
1

4,5
UWAGI. Ciśnienie barom etryczne, wilgotność bezwzględna i suma opadu dane są w m ilim etrach, 

tem peratura w stopniach Celsyjusza. K ierunek wiatru dany jest dla trzech godzin obserwacyj: 7-ej rano, l ej 
po południu i 9-ej wieczorem.

OGŁOSZENIE.
Tom VI Pamiętnika Fizyjograficznego

o p - a ś c i ł  p r a s ę .

Treść tego tomu stanowią: w dziale I (Meteorologija i Ilidrografija) prace: Jędrzejewicza, Spostrze
żenia stacyi meteorologicznej w Płońsku w gub. Płockiej za rok 1885. Tegoż, W spółrzędne obserwatoryjum 
w Płońsku. Spostrzeżenia meteorologiczne w Lublinie za rok 1835. A. Pietkiewicza, Poszukiwanie zmiany 
pogody w Warszawie na zasadzie rachunku prawdopodobieństwa A. Wałeckiego, W ykaz spostrzeżeń fenolo- 
gicznych nadesłanych do R edakcyi W szechświata w roku 1385. // . Cybulskiego, Średnie wypadki spostrzeżeń
fitofenologieznyeh, poczynionych w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie od roku 1865—1835. Tegoż, Tablica 
odstępstwa czasu kw itnięcia od średniego (norm alnego); w dziale II (Gieologija z Chemiją) prace: Ks. A. Gie- 
droycia, Sprawozdanie z poszukiwań gieologicznych w gub. Grodzieńskiej i przyległych powiatach Królestwa 
Polskiego i Litwy. Tegoż, Sprawozdanie o bad. gieol. w Augustowskiem i na Żmujdzi. St. Pfaffiusa, Opia tak  
zwanego anamezytu wołyńskiego. Siemiradzkiego, Przyczynek do fauny kopalnej warstw kredowych w gub. 
Lubelskiej. St. Pfaffiusa i Z. Toeplitza, Rozbiory chemiczne czterech rud cynkowych. M. Flaumi, Rudy m ie
dziane gor Kieleckich, rozbiór chemiczny; w dziale U l (Botanika i Zoologija) prace: T. Chałubińskiego, Enu- 
m eratio muscorum frondosorum tatrensium . K. Łapczyńskiego, Półwysep Birsztański. Tegoż, Wspólne gatun
ki roślin jawnokwiatowych nasze i nadbajkalskie. J . Rostafińskiego, Krytyczne zestawienie paprotników  Kró
lestwa Polskiego, B. Ejchlera, Spis porostów znalezionych w okolicach Międzyrzeca. Tegoż, Budowa i zawar
tość pęcherzyków Pływaczy krajowych; w dziale IV (Antropologija) prace: O. Ossowskiego, Jaskin ia Wierz- 
chowska-Górna. T. Dowgirda, Pam iątki z czasów przedhistorycznych na Żmujdzi. J. Zawiszy, Siekierki brou- 
zowe znalezione we wsi Czubinie 1886 r. A. Szumowskiego, Groty o inkrustow anych napisach i ich znaczenie 
w sprawie znaków runicznych. J. Karłowicza, Im iona własne polskich miejsc i ludzi od zatrudnień.

Tom VI Pamiętnika Fizyjograficznego obojmuje 552 stronice druku w formacie tomów poprzednich 
i zawiera 15 tablic litograficznych.

Pp. Prenum eratorzy W sze ch św iata  pragnący  

dopełnić sobie komplety z lat ubiegłych, mogą 

nabyw ać je  w Redakcyi po cenie zniżonej: po 

rs. 1 za  kw artał w W arszaw ie, a po rs. 1 kop. 

3 0  z p rze s y łk i na prow incyją, —  z tem nadmie

nieniem, że kompletów z 1-go kw artału  roku 1883 

R edakcyja  nie może d o sta rczyć, ponieważ ich  

nie posiada.

Ą03BQJieH0 Ilewypoio. BapmaBa, 16 fluB apa 1887 r.

T REŚć. Śledztwo i badania naukowe z powodu 
szkarlatyny epidemicznej w Anglii, przez Józefa Na- 
tansona. — Obrazy powietrzne, opisał S. K. — Oca
lenie wodospadów N iagary, przez dra  N adm orskie
go — O bieleniu tkanin, napisał M. Flaum. — Listy 
do Redakcyi. Notatki spostrzegacza nad instynktem  
i zmyślnością zwierząt, przez Z. Glogera. — Towa
rzystwo Ogrodnicze. — Sprawozdanie. — Kronika 
Naukowa. — Rozmaitości. — Buletyn meteorologi
czny. — Ogłoszenia.

W ydawca E. Dziewulski. R edaktor Br. Znatowicz.

D ruk Emila Skiwakiego, Warszawa, Chmielna 'Nt 26.




